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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki (Uradni list RS, št. 27/2012, št. 
22/2013 in št. 23/2015) ter skladno z 9. točko Meril za ovrednotenje športa v občini Železniki in 
na podlagi sklepa Strokovnega sveta za šport v okviru Javnega zavoda Ratitovec 
skleneta 
Javni zavod Ratitovec, Otoki 9A, 4228 Železniki, identifikacijska številka za DDV: SI82770174, ki ga 
zastopa direktor Gregor Habjan (v nadaljevanju JZR) 
in 
……….......................................................................................................................….......…………….., 
identifikacijska številka za DDV: ……........................…………………, ki ga zastopa 
…………………………………. (v nadaljevanju izvajalec) 

 
POGODBO 

O SOFINANCIRANJU IZVEDBE VELIKIH MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN 
OBČINSKIH ŠPORTNIH PRITRDITEV V OBČINI ŽELEZNIKIV LETU 2018 

 
1. člen 

JZR in izvajalec ugotavljata, da se je izvajalec prijavil na Javni razpis za izbor izvajalcev za izvedbo 
velikih mednarodnih, državnih, mednarodnih medobčinskih in občinskih športnih prireditev v 
občini Železniki za leto 2019 in bil s sklepom Strokovnega sveta za šport izbran za sofinanciranje 
prireditev v občini Železniki za leto 2019. 

2. člen 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvedbe mednarodnih, državnih, medobčinskih, in občinskih 
športnih prireditev (v nadaljevanju športne prireditve) v občini Železniki v času od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2019.   JZR zagotovi sredstva iz razpisa občine Železniki za sofinanciranje športnih vsebin 
in skladno z 9. točko Meril za vrednotenje športa v občini Železniki, ki je sestavni del Pravilnika o 
sofinanciranju športa v občini Železniki. 

3. člen 
Na osnovi 9. točke Meril za vrednotenje športa v občini Železniki, ki je sestavni del Pravilnika o 
sofinanciranju športa v občini Železniki, so izvajalcu dodeljena sredstva za sofinanciranje športnih 
prireditev v skupini višini ………..........………..EUR.  

4. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo športno prireditev izvedel skladno z opisom vsebine iz prijave na javni 

razpis in dosegel zastavljene cilje.   Izvajalec se zaveže, da bo po izvedeni športni prireditvi, 
najkasneje do 4.11.2019,  na JZR  podal poročilo o izvedeni športni prireditvi.  Poročilo 
mora vsebovati tudi stroške, ki jih je izvajalec imel izključno in v zvezi z organizacijo športne 
prireditve, ki je predmet te pogodbe. Stroški (računi), ki jih izvajalec predloži k poročilu, morajo 
presegati višino odobrenih sredstev, določenih v 3. členi te pogodbe. 

5. člen 
JZR se zaveže, bo sredstva za sofinanciranje izvedbe športnih prireditev, ki so predmet te 
pogodbe, v dogovorjeni višini iz 3. člena te pogodbe, po prejemu poročila o izvedbi športne 
prireditve, izvajalcu nakazal na transakcijski račun, številka ..................................................... 
…...........................................................………………., odprt pri ………...................……………......…  
Poročilo o izvedbi športne prireditve, ki mora vsebovati tudi dokazila o nastalih stroških (računi), 
mora izvajalec poslati na JZR najkasneje do 4.11.2019.  
Za prireditve, ki bodo izvedene v mesecu novembru in decembru 2019, mora izvajalec JZR – ju 
poslati pisno izjavo, v kateri navaja točen datum izvedbe športne prireditve. JZR bo na podlagi 
tega lahko nakazal sredstva izvajalcu. 

6. člen 
Izvajalec po tej pogodbi ni upravičen do sofinanciranja športne prireditve v primerih: 

 da športna prireditev iz kakršnih koli razlogov ni bila izvedena; 

 če Izvajalec JZR – ju ne pošlje poročila izvedbi športne prireditve. 
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V primeru, da izvajalec v poročilu z dokazili na dokaže, da so bili stroški za izvedbo športne 
prireditve večji kot višina subvencije iz te pogodbe, se mu prizna le toliko subvencije, kot jih lahko 
dokazuje. 

7. člen 
JZR lahko pri izvajalcu kadarkoli preveri namenskost dodeljenih sredstev. V primeru, da izvajalec 
sredstev ni porabil namensko in v skladu s to pogodbo, je izvajalec JZR – ju dolžan vrniti 
dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  

8. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo JZR obveščal o izvajanju predmeta te pogodbe in z njim sodeloval pri 
razreševanju vprašanj, ki se bodo pojavila pri izvajanju obveznosti, prejetih s to pogodbo. 
Izvajalec mora obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni 
terminski plan, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev. 

9. člen 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku  ali  
posredniku  organa  ali  organizacije  iz  javnega  sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku, je nična. 

10. člen 
Morebitne  spore  iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V kolikor pa 
to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Škofji Loki. 

11.člen 

Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je sestavljena v 
dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 
 
 
Javni zavod Ratitovec: 
 
 
Datum:_______________ 
 
 
Direktor: Gregor Habjan 
 
 
Podpis:                               
 
 
 
 
              Žig: 
 
 
 

 
Izvajalec: 
 
 
Datum: 
 
 
Zastopnik:  
 
 
Podpis:            
 
 
 
 
                      Žig: 
 

 
Opomba: 
 
- zaradi pritožb dveh društev posledično tudi odobrene s strani strokovnega sveta za šport in 
sveta zavoda,  se je vrednost točke (navedene v sklepih) zmanjšala iz ______ € na _____ € in 
s tem posledično tudi skupni znesek. 
 
- še enkrat pozivamo vsa društva, da poročila oddajo do zgoraj navedenega roka, torej 
4.11.2019 (velja datum poštnega žiga) Poznejših poročil ne bomo upoštevali. 

 


